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TTM Mag 76 magnetfilter med filterpatron   
Produktblad og FDV

Art.nr. 4460214 
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Mag 76 magnetfilter med filterpatron    
Fanger opp både magnetitt og partikler i systemvannet 

• Øker levetiden til systemet

• Beskytter systemkomponenter

• Forebygger tilstopping, gass og avleiringer 

• Effektivt magnetfilter med partikkelfilterpatron 

• Enkelt å bytte filterpatron

• Vaskbar filterpatron 

Innløp
DN15 (1/2") 

DN15 (1/2") 

DN15 (1/2") 

Magnetstav 

Filterpatron 

Utløp 

Tømmeventil 

410 mm 

261 mm 

140 mm 
75 mm 

Avstengningsventil for filter 

Sterkt magnetisk felt. Ikke plasser magneten 
i nærheten av pacemakere, elektronisk medi-
sinsk utstyr, annet elektrisk utstyr, magnetiske 
kort etc., da dette kan skade, ødelegge eller 
forårsake driftsforstyrrelser.

Høytemperert væske, med risiko for skolding. 
Før utførelse av inspeksjon, eller vedlikehold, 
slå av avgasseren, steng ventilene før og etter 
vannfilteret, og vent til komponentene er avkjølt.

Filteregenskaper
Metalldeler i varmesystemet kan korrodere og slippe ut 
store mengder jernholdige urenheter i systemvannet. 
Urenheter kan blokkere komponenter, eller de til-
trekkes av magnetene i pumper, og kan ødelegge 
pakninger. Urenheter som samler seg i varmesystemet,
kan også skape støy, gass og andre feil. 

Når gassinnholdet senkes i et vannbårent system, 
løsner ofte magnetitt og andre avleiringer. TTM Mag 76 
magnetfilter vil fange opp magnetitt og partikler som 
flyter rundt med systemvannet. Filteret er laget for 
å kombineres med TTM NoXygen vakuumavgassere, 
men kan også fint benyttes i system uten avgassere.

Filtermontasje i kombinasjon med vakuumavgasser
Filteret monteres på innløpet,  før avstengningsventilen
til NoXygen vakuumavgasseren. 

Dersom slangene til 
avgasseren tilkobles slik 
på undersiden av system-
røret, bør et filter benyttes 
på avgasserinnløpet.

Magnetfilter med filterpatron

 Art.nr. 4460214



3© ABK-Qviller | R4460214 Produktblad_v.01 Mag 76 magnetfilter.pdf)

Teknisk tabell - Mag 76 magnetfilter med filterpatron 

Materiale filterhus Rustfritt stål 

Materiale partikkelfilter Nylonfilter, maskestørrelse 250 mikron - vaskbart.

Materiale magnetittfelle Magnetstav - Neodymium

Trykkklasse PN10 

Temperaturområde -10 0C til 90 0C

Tilkoblingsdimensjon DN15 innvendige gjenger (1/2")

Vekt 2,5 kg

Høyde totalt 410 mm 

Høyde filterhus med lokk 261 mm

Bredde topplokk 140 mm

Bredde filterhus 75 mm  

Art.nr. Mag 76 magnetfilter 4460214

Art.nr. filterpatron for Mag 76, 250 mikron - vaskbart 4460218

Drift og vedlikehold (FDV)
Mag 76 magnetfilter med filterpatron bør kontrolleres og rengjøres regelmessig. 
Intervallene avhenger av hvor mye smuss og magnetitt det er i systemet.
Ett tydelig tegn på at filteret trenger rengjøring er at avgasseren 
begynner å gå korte intervaller.

1. Slå av NoXygen vakuumavgasseren.

2. Steng avstengningsventilen på innløpet til Mag 76, samt avstengningsventilen på innløpet til NoXygen.

3. Sett en bøtte under tømmeventilen på filteret, eller koble en slange opp imot oppsamlingsbeholder.

4. Høytemperert væske, vent til komponentene er avkjølt.

5. Åpne tømmeventilen på filteret og tøm filteret. Magnetitt er spesialavfall, og skal ikke spyles i avløp.

6. Ta av lokket på filteret og løft ut filterpatronen og magnetstaven.

7. Husk at magnetstaven avgir et sterkt magnetisk felt.

8. Rengjør/bytt filterpatronen og rengjør magnetstaven. 

9. Sett delene inn igjen, glem ikke pakningene.

10. Monter tilbake lokket og steng tømmeventilen.

11. Åpne avstengningsventilene igjen, og start NoXygen.

Filterpatron
Art.nr. 4460218

Magnetitt er spesialavfall og skal ikke spyles 
ned i avløpet. Magnetitt skal samles opp og 
leveres som spesialavfall til egnet mottak. 

Magnetfilter med filterpatron

 Art.nr. 4460214
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Rens og forebygging 
Når man monterer et filter i et varmesystem, bør man også utføre en forebyggende rens av anlegget for smuss og 
partikkelmateriale. Sentinel har produkter både for rens og for forebygging av urenheter. Dersom produktene skal 
benyttes i anlegg hvor NoXygen M650 vakuumavgasser er montert, må det monteres en tilbakeslagsventil på tappe-
vannstilførselen, slik at produktene ikke kan komme ut på tappevannsledningen. Det vil være tilstrekkelig med en 
tilbakeslagsventil kategori 3 når det doseres innenfor de anbefalte mengder. Dette i henhold til EN1717.  

• Produktet X300 er en viktig første-rens av helt nye anlegg.    

• Produktet X400 er et renseprodukt, som kan benyttes før nye komponenter monteres inn i litt eldre anlegg.  

• Produktet X100 er et forebyggende produkt, som skal bli værende i systemet og forebygge over tid. 

Art.nr. 525003, Sentinel X300 Cleaner New Systems, 1 liter  
Rensehjelp for nye sentralvarmesystemer, samt for system 
med inntil 6 måneders drift. X300  fjerner rester av fluss, 
fett, olje, oljekontaminanter, slagg og installasjonsrester. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet.

Art.nr. 525004, Sentinel X400 Sludge Remover, 1 liter 
Sentinel X400 har blitt utviklet for effektiv vask av eksisterende 
vannbårne systemer der det kan være betydelige mengder 
slagg. Øker energieffektiviteten og levetiden til anlegget. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525001, Sentinel X100 Inhibitor, 1 liter
Forebyggende behandling. 1 liter holder normalt til ett system. 
Hindrer rustdannelse, avleiring, støy og hydrogengass.
Sentinel X500 benyttes som alternativ i frostutsatte system.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525011, Sentinel X500 Inhibited Glycol, 20 liter  
Sentinel X500 er en glykolbasert frostvæsketilsetning, som  
hindrer frost og reduserer korrosjon, avsetning, kjelestøy og
hydrogengass. Er et alternativ til Sentinel X100 i frostutsatte 
system. Anbefalt dosering: Minimum 20% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525005, Sentinel X700 Biocide, bekjempelse av begroing
Forebyggende behandling som beskytter  mot bakteriell vekst 
og soppdannelse i anlegg med systemtemperatur under 60 °C.  
Beholder på 1 liter, som holder til ett system. Skal bli værende
i systemet. Anbefalt dosering: Min. 0,33% av anleggsvolumet.

Art.nr. 525002, Sentinel X200 Noise Reducer, 1 liter  
Sentinel X200 reduserer støy i vannbårne sentralvarmesystem. 
Gjenoppretter anleggets effektivitet. 1 liter holder normalt til 
ett system. Produktet fylles på, og skal bli værende i systemet. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nytt anlegg

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
behandling.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nye komponenter

Dosering er
min. 20 % av 
anleggsvolum.
Forebyggende for
Frostutsatte system.
Glycolbasert.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Forebyggende mot 
Støyproblemer.

Dosering er
min. 0,33% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
mot bakterier.
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Art.nr. 525013, Sentinel X900 Filter Aid,  en kraftig oppløser  0,5 liter  
Sentinel X900 Filter Aid løsner opp fastsittende forurensninger. Dette 
kan være magnetitt, kalkavleiringer, sand, metallspon eller andre 
partikler. En beholder på 0,5 liter rekker normalt til ett varmesystem. 
Anbefalt dosering: Minimum 0,5% av anleggsvolumet. Kan bli i systemet.

Art.nr. 525014, Sentinel Deposit Remover, organisk syrerens, 5 liter   
Kraftig, organisk syrerens ideell for fjerning av grums i litt eldre
varmesystem. Bryter ned og fjerner belegg og korrosjonsavsetninger
Skånsom pH-verdi. Benyttes ved betydelig mengder med grums.
Anbefalt dosering: 5-10 % av anleggsvolumet.  Maks. 2 timer virketid. 

Art.nr. 525006, Sentinel X800 Rapid Cleaner, hurtigrens, 1 liter  
Sentinel X800 er en kraftig hurtigrens for bruk i sentralvarmesystem.  
Fjerner oksidert jern og kalkavleiringer fra radiatorer og rør i løpet av 
1 time. Brukes sammen med Sentinel JetFlush Rapid, skyllestasjon.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 1-20 timer virketid.

Art.nr. 525012, Sentinel X800 Rapid Cleaner, hurtigrens, 20 liter  
Sentinel X800 er en kraftig hurtigrens for bruk i sentralvarmesystem. 
Fjerner oksidert jern og kalkavleiringer fra radiatorer og rør i løpet av 
1 time. Brukes sammen med Sentinel JetFlush Rapid, skyllestasjon.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 1-20 timer virketid.

Art.nr. 525016, Sentinel Dosing Vessel, Sentinel påfyllingsstasjon  
Korrekt og enkel dosering av Sentinels vannbehandlingsprodukter. Med 
kuleventilen kan man kontrollere doseringen. Med utbyttbare adaptere 
kan man tilsettte vannbehandlingsproduktene igjennom ulike punkter
i varmesystemet, som for eksempel igjennom en radiatorlufteventil.

Art.nr. 525019, Sentinel JetFlush Rapid, Sentinel rense/skyllestasjon 
Benyttes ofte i kombinasjon med Sentinel X800 Rapid Cleaner rens. 
Sikker og effektiv gjennomskylling og rengjøring av varmesystemet. 
Med skyllestasjonen gjenoppretter man kjapt effektiviteten i systemet. 
Stasjonen har en rekke praktiske løsninger for enkel bruk og håndtering. 

Art.nr. 525025, Sentinel JetFlush Filter, filter til skyllestasjonen    
Kombinert med JetFlush Rapid og X800 eller X400 renseprodukter, 
fjerner dette filteret raskt og effektivt det meste av magnetisk avfall som 
sirkulerer i vannet. JetFlush-filteret inneholder en magnet som gir et  
sterkt magnetfelt. Magneten vil samle opp blandt annet magnetitt, som 
det ikke er lov å skylle ned i avløp. Leveres med slanger og koblinger.

Dosering er
min. 0,5% av 
anleggsvolum. 
Renseprodukt
Kraftig oppløser.
Kan bli i systemet

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Hurtigrens.

Dosering er 
5-10% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Organisk syrerens.
Lave temperaturer

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Hurtigrens.

Brukes sammen med 
JetFlush filter
Sentinel X400
Sentinel X800  
Deposit Remover

Dosering og påfylling 
av Sentinel produkter. 

Brukes sammen med 
JetFlush Rapid
Sentinel X400
Sentinel X800 
Deposit Remover
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ABK-Qviller AS 
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo   
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no
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